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În această minivacanţă, prilejuită de ziua de 1 Mai, echipajele de intervenţie
din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au fost solicitate la următoarele
evenimente:
 În perioada 28 aprile 2012 - 01 mai 2012, pompierii dâmboviţeni au
intervenit la 6(şase) incendii de vegetaţie, în care au ars cca.cinci hectare de
vegetaţie uscată, un hectar de viţă de vie şi un hectar de păşune, astfel:
 Detaşamentul Târgovişte (com.Bucşani - 1ha viţă de vie şi 1ha păşune);
 Detaşamentul Titu (oraş Titu - 3,5ha vegetaţie uscată);
 Garda Voineşti (com.Voineşti - 300mp vegetaţie uscată);
 Garda Corneşti (com.Corneşti - 5000mp vegetaţie uscată);
 Garda Vişina (com.Vişina - 1ha vegetaţie uscată);
 Sâmbătă - 28 aprilie, la ora 17:49, pompierii de la Garda Vişina au
intervenit în comuna Petreşti - sat Ioneşti pentru stingerea unui incendiu izbucnit în
dormitorul unei locuinţe. Un scurtcircuit electric produs de un conductor electric
neizolat corespunzător , se pare că a fost cauza probabilă a producerii incendiului, în
care au ars obiecte de mobilier din dormitor;
 Sâmbătă - 28 aprilie, la ora 19:54, pompierii de la Detaşamentul Titu au
intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit în dormitorul unei locuinţe din
comuna Braniştea. Neglijenţa proprietarului care a adormit cu ţigara aprinsă, se pare
că a condus la producerii incendiului, în care au ars obiecte de mobilier şi articole
textile din dormitor. Proprietarul casei, în vârstă de 89 de ani, a fost găsit în stop

eforturilor făcute de medici, bătrânul nu a mai putut fi salvat;
 Duminică - 29 aprilie, la ora 07:46, pompierii de la Garda Răcari au
intervenit în comuna Conţeşti - sat Bălteni pentru stingerea unui incendiu izbucnit la
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de resuscitare, acestea fiind continuate de echipajul de pe ambulanţa SAJ. În ciuda

1

cardio-respirator de echipajul SMURD sosit la faţa locului, care a început manevrele

o anexă gospodărească (magazie). O ţigară aprinsă aruncată la întâmplare, se pare că
a fost cauza probabilă a producerii incendiului. A ars magazia din lemn pe o
suprafaţă de cca.30mp şi cca.100kg plante furajere depozitate în aceasta;
 Duminică - 29 aprilie, la ora 21:50, pompierii de la Detaşamentul Găeşti au
intervenit în comuna Hulubeşti - sat Butoiu de Sus pentru stingerea unui incendiu
izbucnit în podul unei locuinţe. Un scurtcircuit electric produs de un conductor
electric defect sau neizolat corespunzător, se pare că a fost cauza probabilă a
producerii incendiului, în care au ars: tavanul din lemn pe o suprafaţă de cca.2mp şi
articole textile;
 Echipajele SMURD din cadrul I.S.U.”Basarab I” Dâmboviţa au intervenit
în această perioadă pentru a acorda ajutor medical de urgență la 81 de solicitări.
Afecțiunile pentru care au fost solicitați paramedicii au fost: traumatisme din
diverse cauze, hipertensiune arterială, cefalee, amețeli, vărsături, afecţiuni
respiratorii, halenă alcoolică și dureri lombare, renale şi abdominale. Pacienţii au
fost transportaţi la spital pentru tratament de specialitate.
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